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 Zápis z 22. jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Datum jednání: 22.09.2021 

Místo jednání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Ondřej Svák 

 Ing. Alice Kutálková 

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

  

Přítomní hosté: Bc. Alexandr Salaba, Ing. František Zlámal 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1  

Datum příštího jednání: 20.10.2021 

Program: 
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1.4 Cyklostezka u Lidlu ......................................................................................................... 2 

1.5 Cyklostezka Emos – ul. Sportovní ..................................................................................... 3 

1.6 Cyklostezka Palackého .................................................................................................... 3 
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1.9 I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa.............................................................................. 3 

1.10 Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba .................................................................................. 3 
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2. Různé ............................................................................................................................ 4 

2.1 Stavba mostu v ul. Osmek ............................................................................................... 4 

2.2 Parkovací domy .............................................................................................................. 4 

2.3 Čistota břehů řeky Bečvy ................................................................................................. 4 

 

 

Jednání zahájil předseda komise v 15:35. Komise byla v počtu 7 členů usnášeníschopná. Po celou 

dobu jednání se počet členů nezměnil. Jednání se zúčastnili 2 hosté – vedoucí oddělení dopravy a 

vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města, kteří objasnili připravované i rozestavěné dopravní stavby 

na území města. 

Komise přijala navrhovaný program usnesením č. KRIDB/22/01/2021.  

1. Informace o dopravních stavbách 

1.1 Okružní křižovatka ul. Durychova 

Oddělení dopravy připravuje k realizaci dočasnou okružní křižovatku na ul. Durychova – Gen. Štefánika 

– Tovární na období 3 let do stavby JZ obchvatu. Je řešením neúnosného stavu v období realizace 
velkých dopravních staveb. Podoba okružní křižovatky vzešla z dlouhého vyjednávání oddělení dopravy 

s krajským silničním správním úřadem. Realizace je v případě úspěšného vysoutěžení firmy 

naplánována na 11/2021.  Před realizací je nutné požádat o stanovení dopravního značení. Realizace 

se odhaduje na 1 mil. Kč. 

1.2 Jihozápadní obchvat 

 Jihozápadní obchvat je stavbou Olomouckého kraje s podílem ŘSD. Stavba bude rozdělena na dvě 

etapy. 1.etapa zahrnuje napojení u Hyper Alebertu na ul. Tovární, tzn. napojení na budovaný „I/55 

Přerov - průtah centrem, 1.etapa“, dále obsahuje okružní křižovatku na ul. Durychova a komunikace 
přes Mádrův podjezd k nově budovaným garážím. Garáže budou sloužit jako kompenzace za garáže 

demolované v ul. Tovární a u pekárny. Stavba a dokončení této etapy se předpokládá v roce 2024. 

2.etapa je zbývající komunikace od Mádrova podjezdu k ul. Kojetínské a Tovačovské. 

1.3 Okružní křižovatka Staré rybníky – Hranická – Velká Dlážka  

Po dobudování MÚK s ČD Přerov – Předmostí byla vypnuta světelná signalizace na křižovatce Staré 

rybníky – Hranická i dočasná světelná signalizace na křižovatce I/55 - ul. Prostějovská – II/150. 

Světelná signalizace na první zmíněné křižovatce byla realizována jako dočasná. V současnosti je 

zpracovávána studie na vybudování turbookružní křižovatky. 

1.4 Cyklostezka u Lidlu 

V rámci rekonstrukce žst. Přerov byl vybudován podjezd pro cyklisty. V podjezdu bude realizována 

cyklostezka, jejíž realizaci neplánovaně odsunula přeložka plynovodu, kterou si bude zajišťovat 

plynárna. Soutěž veřejné zakázky i stavba cyklostezky se posunuje na r. 2022. 
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1.5 Cyklostezka Emos – ul. Sportovní  

Stavba s názvem „úprava silnice I/47 v místě napojení Emos“ cyklostezky je projekčně a stavebně 

povolena. V letošním roce se zrealizuje stavba ostrůvků na sil. I/47 a napojení na cyklostezku okolo 
Žebračky k sídlu společnosti Emos. V příštím roce se ve stavbě bude pokračovat, a to stavbou 

cyklostezky pod železniční dráhou až do ul. Teličkova - Sportovní. Na tuto cyklostezku se dále napojí 

připravovaná cyklostezka podél sil. I/47, Přerov – Lýsky, přičemž se projekčně připravuje 1. a 

3. etapa.  

1.6 Cyklostezka Palackého 

Stavba cyklostezky bude zahájena firmou Ingdop ještě v letošním roce. Dokončena bude v 1.pol. 
2022. Součástí stavby je i nový sjezd na pozemek p. č. 37, posun současného oplocení, nový přechod 

pro chodce u samoobsluhy vč. bezbariérového přístupu, posun zastávky, doplnění cyklopřejezdů a 

napojení na stávající cyklostezky. 

1.7 Cyklostezka Velká Dlážka, 2. etapa 

Jedná se o doplnění zbytku cyklostezky od autobusové zastávky po okružní křižovatku u Lidlu. 
V současnosti se soutěží dodavatel stavby. Cyklostezka bude z části využívat pozemek komunikace, 

který je možné zabrat až po dostavbě okružní křižovatky. 

1.8 Okružní křižovatka u Lidlu  

Okružní křižovatka byla dokončena a slavnostně otevřena 21.09.2021. Není dokončena výsadba a 

terénní úpravy. Na dotaz členky komise, jak je to s asfaltovým recyklátem umístěným uvnitř 
křižovatky, odpověděli oba hosté. Vyvrátili tuto informaci. Stavební firma pod dohledem města 

vyměnila podloží a doplnila ornici. Bude zde zasazen 1 strom a keře, po domluvě s magistrátem se 
bude jednat o lípu. Dále hosté sdělili, že byla Technickými službami navržena jiná výsadba okružní 

křižovatky, tu však z důvodu vysokých nákladů investor ŘSD zamítl. 

Okružní křižovatka a nadjezd nad železnicí je součástí stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“, 
která bude napojena na dálnici D1 0136 Říkovice – Přerov a D55 Přerov – Olomouc. V rámci debaty o 

dostavbě D1 a D55  byly uvedeny nepřesně některé informace ohledně blokování D55, které zápisem 
uvádíme na pravou míru: vlastník areálu živočišné výroby v Krčmani aktivně blokuje stavbu 5501 
Olomouc – Kokory a obec Rokytnice již před lety zablokovala stavbu 5502 Kokory – Přerov,  a 
přestože současné vedení obce na námitkách již netrvá, nelze předčasně ukončit zahájený proces a 
musí se čekat na rozhodnutí soudu. 

 

1.9 I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa 

Komise obdržela od hostů další důležitou informaci ohledně stavby tzv. průpichu. V průběhu stavby se 

má realizovat nová kanalizace. Pokud by se nepodařilo provést kanalizaci vložkováním, došlo by 

k oboustrannému odhalení kořenů platanů u autobusového nádraží. To by znamenalo úhyn stromů. 

Stavba tento problém momentálně řeší. 

Na této stavbě se spolupodílí i město; hradí nové chodníky, veřejné osvětlení i světelnou siganizaci. 

1.10 Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba 

V současnosti se dokončuje stavba rekonstrukce železniční trati od dluhonské spojky k dluhonské 

výhybně. Silniční nadjezd je hotov. Lávky pro pěší jsou rozestavěny, v termínech 26. a 28.09.2021 

budou usazovány lávky nad železniční tratí; jejich zprovoznění se plánuje na r. 2022. Druhý most 

v Dluhonicích a protihlukové stěny jsou nyní realizovány. 
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2. Různé 

2.1 Stavba mostu v ul. Osmek  

dotaz na dokončení, vedoucí oddělení dopravy informoval, že stavba bude dokončena v termínu 

2.2 Parkovací domy 

Téma možného umístění parkovacích domů a typů bude předmětem dalších jednání 

2.3 Čistota břehů řeky Bečvy 

Komise ŽP projednává úklid břehů řeky Bečvy se zástupcem Povodí Moravy dne 18.10.2021 v 15 h 

v zasedací místnosti RM. Členové KRIDB jsou srdečně zváni, jelikož byli nositeli podnětu. 

 

Na jednání komise nebylo přijato žádné další usnesení. 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:45 h. Termín 23. jednání KRIDB se uskuteční dne 20.10.2021 v 15:30. Na 

jednání bude pozván ředitel MP. 

 

 

 

 

 

…………v.r.……..……… 
Marek Dostál 

předseda komise 
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Příloha - usnesení 

 

 

 

Usnesení č. 22 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 22.09.2021 

 

KRIDB/22/01/2020 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 22. zasedání KRIDB. 

Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

Termíny dalších jednání komise: 20.10.2021 

 
 

 
 

………v.r...……… 
Marek Dostál 

předseda komise 

 
 

 
 

 

 
 

  


